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Korona og turneringer
Høsten har vært preget av koronapandemi og stor usikkerhet. Flere turneringer har blitt avlyst og
noen turneringer har blitt flyttet fra områder med stor smittespredning, blant annet til Kristiansand.
Klubbens sesongplan for 2020/2021 ligger ute på www.kbk.no. Den endres plutselig pga.
smittesituasjonen i Norge. Oppdatert terminliste finnes alltid på www.badmintonportalen.no.
I KBK er vi pådrivere for å få til mest mulig aktivitet innenfor de retningslinjene som gjelder. Vi er
også opptatt av smittevern i hverdagen og minner om de viktigste tiltakene for å hindre spredning av
covid-19:
-

Vask hender ofte
Hold minimum én meter avstand
Hold deg hjemme hvis du er syk

Dersom man spiller på en «fritt spill»-gruppe, altså uten en trener (voksne trimmere og fredagsspill)
må man huske å registrere seg når man kommer inn i hallen. Dette gjelder også foreldre som er
innom hallen. Vi har nå fått QR-kode som må scannes med mobiltelefonen hver gang man skal inn i
hallen. Dette for at vi skal ha korrekte lister over hvem som har vært i hallen i tilfelle smittesporing.
På grupper med en trener vil treneren alltid registrere hvem som er til stede.

Denne høsten har vi fått en del nye medlemmer – både barn, ungdom og voksne. Det er veldig
hyggelig
Vi har ikke hatt foreldremøte som vi pleier, på grunn av korona. Derfor kommer det mye
informasjon her. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med en av trenerne, eller oss i styret eller
sportsutvalget. Kontaktinformasjon finner du på www.kbk.no.

Årsmøte
Onsdag 18. november avholdes et utsatt årsmøte. Årsberetning og innkalling er tilgjengelig på
www.kbk.no. Møtet vil bli avholdt innenfor ansvarlig smittevern, men man kan også følge møtet på
video hvis man heller ønsker det.

Sportsplan 2018-2021
Visste du at vi har en sportsplan hvor mange av tankene våre om klubbdrift står? Du finner den også
på www.kbk.no.

Pizzabakercup 6.-7. desember
Første helga i desember er det klart for noe av det gøyeste vi gjør hele året, nemlig Pizzabakercupen!
Her kan også de som nettopp har begynt å spille badminton delta. Egen invitasjon kommer i løpet av
noen dager. Turneringen gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler og det er kun tillatt
med deltakere fra vår egen badmintonkrets. Ved stor påmelding og behov for å begrense antallet vil
de yngste deltakerne bli prioritert for deltakelse.

Økonomi
Økonomien i klubben er god. Vi har mistet en del inntekter på internatet og kafeteria i forbindelse
med koronapandemien, men vi har også spart en del kostnader på at det har vært mindre aktivitet
og mindre reising.
For noen uker siden fikk vi en overraskende gave på kr. 100.000 fra Spareskillingsbanken og i vår fikk
vi kr. 40.000 fra LOS-fondet. I forbindelse med senior NM i september fikk vi 15.000 i støtte fra
NorEngros Gustav Pedersen og 10.000 fra NorgesEnergi. NorEngros sponset også med masse antibac
og annet smittevernsutstyr
I tillegg har vi våre faste sponsorer med logoer på klubbtrøyer og en
god avtale med Thon Hotel Parken og Thon Hotel Norge.
Dette gjør at vi foreløpig holder egenandelen på turneringer stabil på kr. 600, selv om vi nå alltid bor
på hotell i stedet for skole. Ved fly er egenandelen som vanlig kr. 1000. Vårt mål er at økonomi ikke
skal være en barriere for å delta på turneringer, og derfor subsidierer klubben mye på de
turneringene vi tar ut spillere til.

Spillersamtaler
På gruppe 3, 4 og 5 går vi nå i gang med individuelle spillersamtaler hvor hovedfokus er trivsel og
sosialt miljø. Spillerne vil få egen invitasjon til dette og foresatte kan være med hvis spilleren ønsker
det. Mange føler nok at det er utfordrende å holde motivasjonen oppe når det er så lite turneringer.
Det vil være Ikmal, Terje, Christin og Helene som står for samtalene. Planen er å avslutte med felles
spillermøte for hver gruppe.

Juleavslutning
Vi vil forsøke å få til noe sosialt for hver av gruppene 1-5 før jul hvis smittesituasjonen i Kristiansand
tillater det. Det kan være noen gøye aktiviteter i hallen eller julegrøt i kafeteria. Her trenger vi hjelp
fra foreldre. Interesserte kan melde seg til Marlene (marlenemorch@icloud.com).

Bilder og video
Vi tar ofte bilder og video på turneringer og av og til på trening. Dette deler vi på KBKs Facebookside
og Instagramkonto for å informere og for å promotere badminton og klubben vår. Hvis noen vil
reservere seg for bruk av bilder og video har vi et eget skjema for dette.

Utstyr
Ved kjøp av badmintonutstyr anbefaler vi Sport Modern. Registrér deg som bruker ved å benytte
klubbkode KBK på www.sportmodern.no. Da får dere rabatterte priser på det meste. Det går også en
cut av det dere kjøper tilbake til klubben. Derfor er det viktig at klubbkode KBK benyttes. De har gode
tilbud som sendes ut via et månedlig nyhetsbrev man kan abonnere på.

Med dette ønsker vi alle en fortsatt fin høst og satser på at ingen blir syke. Vi håper det blir mulig
med mer aktivitet etter hvert, og aller helst en Danmarkstur eller to.

Hilsen juniorutvalget/sportsutvalget i KBK
Ikmal Hussain, Terje Dag Østhassel, Helene Abusdal, Christin Østhassel, Morten Granum og Marlene
Romme Mørch.

Husk å følge KBK på Facebook og Instagram

